JELENTKEZÉSI LAP
2018. március 23-25.

Szervezők: Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft.

Helyszín: Nagyerdei Stadion, Hall 4032 Debrecen, Nagyerdei park 12.

Jelentkezési határidő: 2018. január 31. (ezt követően a kapacitás függvényében)
A kiállító teljes neve:…………………………………………………………………………………….................................................
Igényelt egységes fríz felirat szövege:………………………………………………………………………………………………
Címe:……………………………………………………………………………………………………….......................................................
Telefon: ……………………….………………………………..….. E-mail:………………………………………………………..............
Vezető neve, beosztása:………………..……………………… Kapcsolattartó neve:………………………………..…………
Működési terület:……………………………………….....................................................................................................................
Számlázási név és pontos cím:…………………………………………………..............................................................................
Bankszámlaszám:……………………………………………………………….....................................................................................
Kiállítási alapstandok (octanorm elemekből építve – tartalma: 1 db asztal, 2 db szék, 1 db
100*50*100-as pult, 2 db fényforrás, egységes frízfelirat): * 2009. óta változatlan áron!
Sorstand
6 m2 (3*2 m) 
12 m2 (6*2 m) 
18.200,- Ft. + Áfa / m2
Sarokstand
6 m2 (3*2 m) 
12 m2 (6*2 m) 
21.900,- Ft. + Áfa / m2
Fejstand
8 m2 (4*2 m) 
12 m2 (4*3 m) 
21.900,- Ft. + Áfa / m2
2
2
Szigetstand 12 m (4*3 m) 
16 m (4*4 m) 
21.900,- Ft. + Áfa / m2
Egyedi méretű stand (12 m2 –től több) igény:
……………… m2 
Dekoráció:
Egységes frízfelirat többlet igény (3500 Ft/db): ………………db
Egyedi frízfelirat: 5.400,- Ft. + Áfa/m2  Egyedi logó: 8.000,- Ft. + Áfa m2 
Áramforrás (10A):
4.300,- Ft. + Áfa

Internet csatlakozás:
10.200,- Ft. + Áfa

Molino kihelyezés (külterület, Stadion korlát, 10.000 Ft/db): ……………………….. db
Reklámköltség (kötelező*): 39.000,- Ft. + Áfa
* A reklámköltség tartalmazza a kiállítás marketing kampányához való hozzájárulást.
Alapszolgáltatások (díjtalan): Bankett meghívó: 2 db
Ital jegy: 8 db
Egységstandonként ingyenes parkolóhelyet biztosítunk.
Térítéses igények:
Bankett meghívó többlet igény: 6.500,- Ft/db + Áfa ………………… db
A részvételi és az egyéb térítéses szolgáltatások díját a díjbekérőn szereplő dátumig átutalom. Elfogadjuk,
hogy a jelentkezési lap mellékleteként szolgáló „szerződési-részvételi feltételek” a jelentkezési lappal együtt
teljes értékű szerződést képez. A jelentkezési lap cégszerű aláírás után, egyben megrendelőnek minősül.

Kelt: …………………………..201…. év …………. hó ……… nap
…………………………………………………..
cégszerű aláírás

P.H.

SZERZŐDÉSI - RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
JELENTKEZÉS

A jelentkezési lap pontosan kitöltött és minden oldalon cégszerűen aláírt, a megadott határidőre postai úton
vagy faxon megküldött jelentkezési lapon történik.
A JELENTKEZÉS VISSZAIGAZOLÁSA

A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. a jelentkezést írásban visszaigazolja, mely alapján a
szerződés létrejön a kiállító és a Campus Kft. között.
A RENDEZVÉNY STANDHELYEINEK KIOSZTÁSA

A jelentkezési lapon megadott tematika alapján kerül beosztásra, a jelentkezési határidőt követően. A
területek kijelölése a szervezők hatáskörébe tartozik. Az elosztásról a rendezvényt megelőzően 20 nappal
írásbeli tájékoztatót küld a kiállítónak.
KIVITELEZÉS

A kiállító cég köteles a kiállítási területét úgy berendezni, hogy a rendezvény megnyitása előtt legkésőbb 2
órával azt átadja a Debreceni Utazási Vásár szervezőinek. Egyedi standok építésének kezdete 2018. március
22. 1000, egységstandok elfoglalása 2018. március 22. 1500-tól. Vasárnap, 2018. március 25. 1600-ig tilos
standot bontani.
REKLÁM TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEI

A rendezvényen a kiállító csak a saját területén, saját kiállítására (a jelentkezési lapon megjelölt működési
területre) vonatkozóan hirdethet és folytathat bármilyen reklám tevékenységet. Ettől eltérni, csak a
szervezők előzetes írásbeli engedélye alapján lehet.
KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK

A kiállító a rendezvényen csak olyan termékeket állíthat ki, ami a kiállítás tematikájába illeszkedik és azt a
kiállító a jelentkezési lapon előzetesen feltüntette.
A KIÁLLÍTÁS RENDEZÉSE

A nyitva tartás és a rendezés alatt a kiállított tárgyak őrzéséről a kiállító köteles gondoskodni. A nyitva
tartáson túli őrzésről a szervezők gondoskodnak.
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

A kiállítónak a jelentkezési lapon megrendelt alap- és kiegészítő megrendelt szolgáltatások díját kell
megfizetnie, a kiszámlázott teljesítési határidőig. A kijelölt helyet csak befizetés igazolása után lehet
elfoglalni. A „Debreceni Utazási Vásár” rendezvény szolgáltatásait a jogszabályoknak megfelelő Áfa terheli.
A jelentkezési lapon meg nem rendelt szolgáltatások ellenértékét a helyszínen a teljesítés előtt,
készpénzben kell megfizetni.
LEMONDÁS

A rendezvény megnyitása előtt 30 nappal a részvételi díj 50%-ának megfizetése terheli a jelentkezőt. A 30
napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 100%-a fizetendő kötbérként.

Ezen szerződési-részvételi feltételek a „Debreceni Utazási Vásár” vonatkozásában a
Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. és a jelentkezési lapon feltüntetett fél között
jött létre.
Kelt: ………………………………………………. 201….. év …………. hó ……… nap
………………………………………………………………….
cégszerű aláírás

P.H.

INSTALLÁCIÓ KIEGÉSZÍTŐK
(nettó árak)

Mennyiségi Bérleti díj

egység

Ft



Installációs fal (1000 x 2500, vagy 500 x 2500)

db

4 235



Harmonika ajtó

db

5 720



Fogas

db

3 300



Információs pult (100 x 50 x 100)

db

5 820



Zárható információs pult

db

6 920



Íves információs pult

db

6 520



Tárgyaló asztal (70 x 70, vagy ø 80)

db

3 080



Fémvázas szövetszék

db

2 640



Bárszék

db

3 580



Bárasztal

db

5 280



Álló prospektustartó

db

4 620



Regál (akasztós, 3 polccal)

db

3 270



Polc (100 x 28, vagy 100 x 50)

db

1 210



Hűtőszekrény

db

9 680



Raktárállvány 4 polcos

db

6 930



Torony a stand tetején kialakítva (100 x 100 x 100)

db

17 600



db

39 600



Torony a stand tetején átvilágítható kivitelben (100
x 100 x 100)
Plazma Tv

db/nap

16 500



3-as dugalj

db

1 760



Spot lámpa

db

2 420



Halogén reflektor

db

2 920



Szemetes kuka

db

500

ÖSSZESEN:

-

-

Igény
db

-

Ár
összesen

Sorstand látványterv

Sarokstand látványterv

